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 منظمة العمل الدولية

 االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر
AFRM.12/P.8 ٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ١٤-١١جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 

 

  موازيةمناقشة مواضيعية 

 آآلية إدارة رئيسية الحوار االجتماعي : ٥الموضوع 
  لتحقيق برنامج العمل الالئق في أفريقيا

. وهو أداة ضرورية لتحقيق العمل الالئق في أفريقيا ،الحوار االجتماعي في اإلدارة السديدةيساهم 
لحوار االجتماعي الثالثي لوتشمل حجارة األساس للحوار االجتماعي الفعال مؤسسات ذات موارد جيدة 

  .عالقات العملوآليات وإجراءات تعزز عالقات العمل السليمة وأساسًا تشريعيًا متينًا تقوم عليه 

  الحوار االجتماعي الثالثي أساسي لإلدارة السديدة

مكتب العمل الدولي، (في النهوض بالنمو المؤدي إلى الحد من الفقر أساسيًا يؤدي الهيكل الثالثي دورًا 
. وهو يساعد على التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن األولويات اإلنمائية ويعزز التنمية الشاملة). أ٢٠١١

ساعد الحوار االجتماعي الثالثي بشأن السياسات االقتصادية واالجتماعية على تحسين فعاليتها وتسهيل وي
آما يعزز اإلدارة الديمقراطية وينهض بالتحول السياسي واالقتصادي السلس ويسهل االستقرار . تنفيذها

  .االجتماعي

على سبيل المثال، و. ضية في أفريقياتطورات بارزة في هذا الصدد خالل العقود القليلة الما حدثتوقد 
دور ب، ١٩٩٤لتنمية االقتصادية في جنوب أفريقيا، الذي أبصر النور عام للعمل وا المجلس الوطني اضطلع

عمل ، آان المجلس الوطني للمنذ عهد أقربو. مهم في وضع السياسات بعد التحول السياسي إلى الديمقراطية
مواجهة  من أجلاتفاق إطاري ثالثي "بمثابة مؤسسة رئيسية في تسهيل  يافي جنوب أفريقتنمية االقتصادية وال

ودعم الستجابة الشرآاء االجتماعيين على  إرشادوآان ذلك بمثابة ." جنوب أفريقيا لألزمة االقتصادية
، أنشأت بلدان ٢٠٠٧ومنذ عام ). غرافيتسكي، على وشك الصدور( آتالمستوى القطاعي وعلى مستوى المنش

ؤسسات وطنية ثالثية للحوار االجتماعي بدأت تؤدي أدوارًا مهمة في تطوير البرامج القطرية للعمل عديدة م
  .الالئق واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية

، في سياسات ٢٠٠٠التي أنشئت عام  ،وفي النيجر، ساهمت اللجنة الوطنية للحوار االجتماعي
آما ). ٢٠١٠مكتب العمل الدولي، (ة بقطاعي الصحة والتعليم استراتيجية الحد من الفقر والسياسات ذات الصل

قتصادي االعهد الوفي الجزائر، من شأن توقيع . لعبت دورًا في منع عدد من نزاعات العمل وتسويتها
ويسهل بيئة اجتماعية آمنة  فرص العملبغية تعزيز تنوع االقتصاد، أن يخلق  ٢٠٠٦وطني في الجتماعي االو

ووضعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ). ٢٠١١مكتب العمل الدولي، (التنمية  ومستقرة تفضي إلى
يوفر الحّيز الوطني المطلوب  )اإلطار الدائم للحوار االجتماعي( إطارًا رفيع المستوى للحوار االجتماعي
وطني الثالثي ، استهلت موريشيوس إنشاء المنتدى ال٢٠١٠وفي عام . للهيكل الثالثي، ويرأسه رئيس الوزراء

  ).ب٢٠١١مكتب العمل الدولي، (بيئة مزدهرة للحوار االجتماعي تكوين ل

، معززًا بذلك الفرعي آما يؤدي الهيكل الثالثي دورًا مهمًا في تحسين اإلدارة على المستوى اإلقليمي
آليات وبصورة خاصة، أنشئت . مشارآة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في المناقشات السياسية

في جماعة شرق أفريقيا والجماعة اإلنمائية  الفرعي الحوار االجتماعي الثالثي على المستوى اإلقليمي
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وافقت الجماعة االقتصادية منذ عهد قريب، و. االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقياللجنوب األفريقي و
  ).٢٠١١مكتب العمل الدولي، (الثي لدول غرب أفريقيا على ميثاق اجتماعي وإعالن بشأن إنشاء منتدى ث

وفي الوقت الذي أحرز فيه تقدم يعتد به من حيث النهوض بالهيكل الثالثي، تفتقر بعض البلدان إلى 
ويشكل ذلك أولوية، نظرًا للتحول االقتصادي والسياسي الذي يشهده عدٌد . شروط الحوار االجتماعي الفعال

لحوار لوتبرز الحاجة إلى إنشاء مؤسسات عاملة وممولة بشكل جيد  .من البلدان، السيما بلدان شمال أفريقيا
بغية التوصل إلى  في إطارهايمكن لممثلي الحكومات والشرآاء االجتماعيين أن يتداولوا  ،االجتماعي الثالثي

التحديات االقتصادية  لمعالجةتوافق في اآلراء على المستوى الوطني بشأن السياسات الرئيسية الضرورية 
وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى بناء قدرات الشرآاء االجتماعيين . التي يواجهونها ضخمةالجتماعية الوا

. في وضع السياسات وضمان قدرتهم على العمل بشكل مستقل، حتى يتمكنوا من المساهمة على نحو فعال
 إنما يعتبر تطبيقهاو) ١٤٤ رقم( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(والتصديق على اتفاقية المشاورات الثالثية 

  .من أجل تطوير الهيكل الثالثي ًامهم ًادعم

  عالقات عمل سليمة من أجل العمل الالئق

وقد حدثت تطورات بارزة في . إّن تعزيز عالقات عمل سليمة أمر محوري بالنسبة إلى العمل الالئق
الستخدام في عدد من البلدان في اإلطار التشريعي والمؤسسي فيما يتعلق بالعالقات الصناعية وعالقات ا

الخاضعة لسيطرة  النقابية ووضعت حدًا لالحتكارات التنظيميةوقامت بعض البلدان بتعزيز الحقوق . أفريقيا
وعززت بلدان أخرى آليات وإجراءات ). مثل غانا، جمهورية تنزانيا المتحدة، إثيوبيا، نيجيريا(الدولة 

مثل آينيا ( ظروف العمللتحسينات التي طرأت على األجور وعلى للمفاوضة الجماعية ساهمت بدورها في ا
واتخذ عدد من البلدان خطوات لتعزيز عالقات العمل السليمة من خالل إنشاء مؤسسات ). وجنوب أفريقيا

  .١وإدارات لتسوية النزاعات وتشغيلها على نحو فعال

وخير . ر في بلدان عديدةيلى التطووبالرغم من هذه التطورات، ال تزال اآلليات واإلجراءات تفتقر إ
 -دليل على ذلك العدد القليل من العمال المنتسبين إلى النقابات والذين ال تخضع أجورهم لالتفاقات الجماعية

السيما عند اعتبار ذلك جزءًا من العمالة اإلجمالية، بما في ذلك العاملون لحسابهم الخاص في االقتصاد غير 
  ).١الجدول (المنظم 

من العمالة في  نسبيًا أوًال، يستحوذ العمل بأجر على جزء صغير. ك عدد من األسباب وراء ذلكوهنا
باإلضافة . معظم البلدان، وغالبية العمال يعملون في االقتصاد غير المنظم أو من دون أجر في القطاع الريفي

ثانيًا، غالبًا . الجماعية هؤالء العمال ونادرًا ما تشمل االتفاقات. إلى ذلك، هناك عدد متزايد من العمال المؤقتين
. ما تكون إدارة العمل ضعيفة والقدرة على تنفيذ ورصد تشريعات عالقات العمل محدودة في بعض الحاالت

على سبيل المثال، بالرغم من إنشاء مؤسسات جديدة لتسوية النزاعات في عدد من البلدان في منطقة الجنوب 
 نقابات العمالتعزيز قدرة  ال بد منثالثًا، . تحديًا رئيسيًا يطرح ى نحو فعالتمويلها عل ال يزالاألفريقي، 

. رابعًا، تواجه نقابات العمال عددًا من التحديات فيما يتعلق باالنتساب إليها وبقوتها. ومنظمات أصحاب العمل
وقد واآب . عمالال اتوقد آان لبرامج التكّيف الهيكلي أثٌر آبير على سوق العمل وعلى االنتساب إلى نقاب

التحول إلى الديمقراطية متعددة األحزاب تكاثر نقابات العمال في بعض البلدان، وهو يطرح تحديات أمام 
تحقيق الحرية النقابية والتنفيذ الفعلي لحق  يشكل فيهاوهناك بعض البلدان التي . فعالية التمثيل الجماعي

  .، شاغًال مستمرًاالمفاوضة الجماعية

   

 

تشمل األمثلة على الوآاالت الجديدة لتسوية النزاعات لجنة الوساطة والتحكيم بشأن مسائل العمل في موزامبيق،    ١
ويتها في ناميبيا، ومجلس العمل الوطني في آينيا، ولجنة العمل الوطنية في غانا، ولجنة ولجنة منع النزاعات وتس

  .الوساطة والتحكيم في جمهورية تنزانيا المتحدة
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  مؤشرات الحوار االجتماعي  :١الجدول 

  تغطية المفاوضة الجماعية  الكثافة النقابية  البلدان

  العمالة اإلجمالية نسبة  العاملين بأجر نسبة    العمالة اإلجمالية نسبة  العاملين بأجر نسبة

 NA NA NA 3.5  الكاميرون

 2.1 3.4 16.1 26.1  مصر

 8.3 22.7 1 12.9  إثيوبيا

 NA 70 NA 70  غانا

 0.4 *3.7 4.1 35.5  آينيا

 2.7 20.8 2.7 20.6  مالوي

 9.9 16.5 14.8 28.2  موريشيوس

 NA 1.1 NA 0.2#  النيجر

 3.5 46.8 3.6 46.8  سيراليون

 17.1 27.3 24.9 39.8  جنوب أفريقيا

جمهورية تنزانيا 
  المتحدة

18.7 2.2 NA NA 

 NA 1.1 NA NA  أوغندا

  .تغطية القطاع العام فقط #/  تغطية القطاع الخاص فقط    *
NA = غير متوفر.  

  .Hayter, S. and Stoevska, V. 2010  :المصدر

  إرساء األسس لعالقات العمل السليمة

العمل المؤقت،  خدماتوتنامي . عالقة االستخدام القائمة بشكل واضح هي أساس عالقات العمل السليمة
 ًابشكل غير متناسب عدد يستبعدإلى جانب عالقات االستخدام غير المنظمة وطويلة األمد في بلدان عديدة، 

من العمال من الحماية بموجب قانون العمل، ومرد ذلك صعوبة تأآيد وجود عالقة استخدام ومع أي  ًاآبير
 ٢٠٠٦ترح في اتفاقية عالقة االستخدام، وتعالج بعض البلدان هذا األمر على غرار ما هو مق. طرف

المرتبطة بنطاق عالقة  للمسائلوتسعى إلى توضيح السياسة الوطنية في هذا الصدد وإيجاد حلول ) ١٩٨ رقم(
من هو : ، مدونة الممارسات في جنوب أفريقياذلك مثالو. االستخدام من خالل عملية الحوار االجتماعي

تسعى إلى زيادة وهي مدونة ، للعمل والتنمية االقتصادية س الوطنيالصادرة عن المجل ،)٢٠٠٦(الموظف 
وفي السنغال، اعتمدت . الوضوح بشأن عالقة االستخدام ألغراض التفسير والتنظيم من جانب تشريعات العمل

خطة عمل ذات أولوية بغية مد نطاق الضمان االجتماعي  ٢٠٠٤اللجنة الوطنية للحوار االجتماعي عام 
وآان ال بد من اتخاذ هذه الخطوة بسبب زيادة حاالت العمل الهش . النقل، على وجه التحديد ليشمل عمال

  . بوتيرة سريعةالسائقين، في سياق يتوسع فيه العرض على خدمات النقل  تزايد فقرو

وفي غياب سياسة وطنية محددة بشكل واضح أو أي مبادرة للحوار االجتماعي من أجل تقييم الحاجة 
أو ال يتمتعون بحماية تلك /ضمن نطاق تشريعات العمل و يندرجونال  نفئات العمال الذي إلى حماية

بشأن تحديد وجود عالقة استخدام والحماية الفعالة للعمال األشد استضعافًا،  يعود زمام اإلرشادالتشريعات، 
  .محاآم العمل قليلة الموارد إلى ،معظم البلدان األفريقية في
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  للمناقشةأسئلة مقترحة 

ما الذي يمكن القيام به لتعزيز دور الحوار االجتماعي الثالثي في تسهيل التحول االقتصادي والسياسي  .١
في الهيكل الثالثي  الفرعية السلس في بعض البلدان؟ آيف يمكن أن تساهم الهيكليات اإلقليمية واإلقليمية

 ان؟وأن تعززه على المستوى الوطني، وأن تعزز التعاون بين البلد

آيف يمكن أن تدعم الحكومات والشرآاء االجتماعيون عالقات عمل سليمة، بما في ذلك تعزيز  .٢
 المفاوضة الجماعية بين أصحاب العمل ومنظماتهم ومنظمات العمال آوسيلة لتنظيم العمل وإدارته؟

لجارية في ما الذي يمكن القيام به لتعزيز دور الشرآاء االجتماعيين في عملية إصالح قانون العمل ا .٣
مساهمة ذلك في السياسات الفعالة التي توضح عالقة  لدان؟ وما هي األمثلة الموجودة علىعدد من الب
 االستخدام؟
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  عـالمراج
 مكتب العمل الدولي،(. ممارسات وخبرات: الحوار االجتماعي في أفريقيا. ٢٠١٠مكتب العمل الدولي، 

  .)جنيف

وثيقة مقدمة ". مجموعة من الخبرات األفريقية بشأن الحوار االجتماعي. "أ٢٠١١مكتب العمل الدولي، . —
 ١٥-١١من إدارة عالقات العمل والعالقات الصناعية إلى الدورة الثامنة للجنة العمل والشؤون االجتماعية، 

  .)الدولي، جنيفمكتب العمل (. ، ياوندي، الكاميرون٢٠١١أبريل / نيسان

تقرير المدير العام المقدم إلى . تمكين شعوب أفريقيا بتوفير العمل الالئق. ب٢٠١١مكتب العمل الدولي، . —
  .)مكتب العمل الدولي، جنيف(. االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني عشر لمنظمة العمل الدولية
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